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Slovo kazatele
Milé sestry, milí bratři,
v tzv. moderních, ekonomicky silných částech světa se aktivně prožívané 
náboženství v církevních společenstvích a víra v Boha Stvořitele očividně 
vytrácí,  nebo nabývá jiný,  jenom povrchní,  kulturní  a  rozředěný obsah. 
V důsledku toho se u mnoha lidí objevuje duchovní vyprahlost, vyprahlost 
jako neuhasitelná žízeň, jako potřeba, kterou je nutné uspokojit, aby byl 
člověk člověkem. 
Tito lidé hledají, i když to, co hledají, v prvním momentě ani sami přesně 
neumějí  pojmenovat.  Je  na  nás  věřících,  nejen  na  kazatelích,  starších 
sboru,  vedoucích  misie,  je  na  každém  z  nás,  abychom  se  o  naši  víru 
dokázali  podělit  slovy,  která mluví  pro dnešního člověka srozumitelným 
jazykem. Proto má být naším úkolem stálé vzdělávání a prohlubování se 
ve  víře,  abychom  ve  víře  dospěli  a  nepředkládali  lidem  hovory  o  víře 
ve zjednodušené podobě. 
Stále ještě stojíme na začátku roku 2020, do kterého zní slova Pána Ježíše 
Krista: „Hle – všechno tvořím nové“ (Zj 21, 5). To nové se tedy ukazuje až 
na konci věků. To skutečně „nové“ se nám zjeví až na konci, ne na začátku. 
„Kdo vytrvá do konce,  bude spasen“ (Mt 10,  22),  říká Ježíš.  I  ve světle 
tohoto Ježíšova výroku je zřejmé, že důležitější, než začátek je konec. 
I  běžná  lidská  moudrost  říká,  že  „ne  ten  je  mistr,  kdo  začne,  ale  kdo 
dokončí“.  A  přece  i  začátek  je  důležitý.  Bez  dobrého  začátku,  bychom 
velmi těžko došli k dobrému konci.  Na to bychom měli myslet i na začátku 
letošního roku.  Dobře začít.  Začínat  dobře bychom měli  ve  skutečnosti 
každý den. Celý náš život je jenom jeden velký a dlouhý začátek. Všechno, 
co trvá, co se děje, se nachází v stálém začátku a současně i konci. 
To je  paradox  života,  který  nás  doprovází  po dobu celé  naší  existence. 
Skutečný závěr je ale až na definitivním konci, „kde nebude už smrt ani 
zármutek, nářek ani bolest už nebude“ (Zj 21, 4). Vždyť celý náš život je 
jenom jedno směřování  k  závěru,  k šťastnému konci. A  proto,  když  si 
přejeme všechno dobré do nového roku, tak si přejme především dobrý 
konec,  který  je  rozhodující.  Ale  šťastný  konec závisí  od mnoha,  mnoha 
dobrých začátků. Bůh nám k těm dobrým začátkům dávej sílu.

Josef Cepl, kazatel sboru



Ze života sboru
Datum Kázání

  1. 2. 2020 A. Shamray

  8. 2. 2020 R. Buchtel

15. 2. 2020 K. Farkač

22. 2. 2020 J. Cepl

29. 2. 2020 R. Černý

  7. 3. 2020 L. Beneš

POZNAMENEJTE SI:
V sobotu po západu slunce je možné využít tělocvičnu v ČT k protažení těla 
a  posílení  kondice.  Akci  organizuje  Tomáš  Staš.  Sledujte  pravidelné 
oznámení nebo se ptejte Tomáše. Sportu zdar!

WORSHIP – setkání zpěváků a nácvik písní vždy v pátek v 17:30.

PATHFINDER – klub pro děti: schůzky každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30.

ÚNOR
Sobota 1. 2. ve 13:00 – setkání diakonů sboru

Sobota 1. 2. v 16:00 – studijní a modlitební skupinka u Hubálků

Středa 12. 2. v 17:00 – studijní a modlitební skupinka ve sboru

Sobota 22. 2. ve 14:00 – setkání mládeže

Sobota 22. 2. v 16:00 – studijní a modlitební skupinka u Hubálků

Neděle 23. 2. v 10:00 – teologická konference „Kdo je Duch svatý?“ 
(místo konání: Brno – Střední)

Pondělí 24. 2. v 17:00 – výbor sboru

Středa 26. 2. v 17:00 – studijní a modlitební skupinka ve sboru

Sobota 29. 2. v 16:00 – retro svatby

Neděle 1. 3. ve 14:00 – dětský karneval



Narozeniny v měsíci ÚNORU slaví:
Anežka Nenovová, Rudolf Svatý, Barbora Synková

Narozeniny dětí: 
Kristýnka Hájková, Šimon Slanina

Žalm 46, 6 „Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned 
při rozbřesku jitra.“



Novoroční bohoslužba 2020 – obrazem 



Tříkrálový koncert 2020 – obrazem

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
 Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)
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